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Mrs. BROWN  O co chodzi z tym 
gwizdaniem? Stało się coś?
AGENT  Jak pani się tu dostała?
Mrs. BROWN  Drzwi były uchylo-
ne.
AGENT (do Policjanta)  Zostawił 
pan drzwi otwarte?
POLICJANT  Przepraszam. Myśla-
łem, że jestem potrzebny tylko do wy-
prowadzenia podejrzanego.
AGENT  Należy zamykać za sobą 
wszelkie drzwi, niezależnie od tego, co 
się myśli.
VOLKOVSKY  Zawsze zamykam 
drzwi, niezależnie od tego, co myślę. 
Ale jak widać, tym razem to mi nie 
pomogło.
Mrs. BROWN  Ja tam staram się 
za dużo nie myśleć...
VOLKOVSKY  Mrs. Brown, tym 
razem jestem jednak zmuszony po-
prosić panią, żeby powiedziała pani 
tym panom, co pani o mnie myśli. Czy 
pani zdaniem jestem niebezpiecznym 
człowiekiem?
Mrs. BROWN  Niebezpiecznym 
człowiekiem? Ależ skąd. (do Agenta) 
Mister Volkovsky to bardzo spokojny 
i miły człowiek, dobry sąsiad, nikt się 
na niego nigdy nie skarżył. Wszyscy 
lokatorzy to potwierdzą.
VOLKOVSKY  Mrs. Brown, pro-
szę nam powiedzieć, czy jest pani re-
gister voter?
Mrs. BROWN  Jestem, a bo co?
Volkovsky patrzy triumfalnie na Agen-
ta.
AGENT  Czym pani się zajmuje, 
ma’am?
Mrs. BROWN  Jestem certified 
dog-walker.
AGENT Cudownie. A zatem poma-
ga pani ludziom i na dodatek kocha 
pani zwierzęta. Czyż można sobie 
wyobrazić lepsze świadectwo pełni 
człowieczeństwa? Otwarte serce dla 
ludzi i zwierząt. Proszę przyjąć ode 
mnie wyrazy głębokiego szacunku.
Mrs. BROWN (niepewnie) Dzię-
kuję...
AGENT  A co robi pani mąż, jeśli 
mogę zapytać?
Mrs. BROWN  Jest listonoszem.
AGENT  Wspaniale. Urzędnik pań-
stwowy w służbie społecznej. Codzien-
ny bliski kontakt ze społeczeństwem, 
uprzejmość i odpowiedzialność, słoń-
ce czy deszcz idzie z przewieszoną 
przez ramię torbą pełną informacji, 
witany wdzięcznymi uśmiechami lu-
dzi, radością dzieci i rencistów... A po 
pracy zasiada z żoną do obiadu i oglą-
da telewizję.
Mrs. BROWN  Tak...
AGENT  Przypuszczam, że widziała 
pani w telewizji wstrząsające historie 
o ludziach, którzy na pozór jakby nie 
różnili się od innych, pracowali, udzie-
lali się społecznie, uważani byli przez 
sąsiadów za miłe i spokojne osoby. 
Czasem byli to ojcowie rodzin albo 
nawet kierowcy szkolnych autobu-
sów. I nagle wstrząs. Okazuje się, że ci 
mili i spokojni ludzie to wichrzyciele i 
zamachowcy, którzy podkładają bom-
by w sklepach jubilerskich i ulicznych 
śmietnikach, albo gwałciciele, seryjni 
mordercy, porywacze, psychopaci...
Mrs. BROWN  Oh dear!
AGENT  Jak długo zna pani mister 
Volkovsky’ego, ma’am?
Mrs. BROWN  Wprowdził się tutaj 
cztery lata temu...
AGENT Czy kiedykolwiek w ciągu 
tych czterech lat przypuszczała pani, że 
mister Volkovsky może mieć kłopoty 
z policją? (wskazuje na Policjanta)
VOLKOVSKY  Oh, please!
Mrs. BROWN   Nie, nigdy. On 

wydawał się zawsze takim miłym 
człowiekiem. (do Volkovsky’ego) Jak 
pan mógł...?
VOLKOVSKY  Ja nic nie zrobi-
łem. To insynuacje!
AGENT  No więc sama pani widzi. 
Pan Volkovsky ma pewne kłopoty ze 
sobą, które mogą okazać się groźne dla 
innych. Chcemy mu pomóc, musimy 
go resocjalizować. Zabierzemy pani 
sąsiada na kurację... do naszego sana-
torium. Trzy smaczne i urozmaicone 
posiłki dziennie, śniadanie do łóżka, 
telewizja, basen, stół pingpongowy, 
jacuzzi, jednosobowy pokój, wygodne 
łóżko...
Mrs. BROWN  Sounds good.
VOLKOVSKY (nikt go nie słucha) 
Nienawidzę jacuzzi.
AGENT  Będzie więc pani uprzej-
ma, ma’am, stanąć tam obok policjan-
ta i posłuchać głosu społeczeństwa.
VOLKOVSKY (do siebie) Głos 
społeczeństwa! Co za kabotynizm.
[...]

VOLKOVSKY  Jak można być za-
dowolonym w kraju, w którym od-
mawia się prawa do bycia niezado-
wolonym... (do Mrs. Brown) Nie spo-
dziewałem, że i pani będzie przeciwko 
mnie.
Mrs. BROWN   Ci panowie repre-
zentują nasz rząd. Chciałby pan, że-
bym okazała nieposłuszeństwo, wy-
stąpiła przeciwko mojemu rządowi? 
Rząd jest potrzebny, żeby człowiek 
wiedział jak ma się zachowywać, 
ile podatków ma płacić, gdzie może 
spuścić psa ze smyczy. Nikt nie może 
żyć bez rządu.
AGENT Jest pani wzorem cnót oby-
watelskich, ma’am. Mister Volkovsky 
powinien brać z pani przykład.
VOLKOVSKY  Ja też uważam, że 
rząd jest potrzebny. Nie jestem anar-
chistą. Pracuję i płacę podatki.
AGENT To prawda, że pan pracuje i 
płaci podatki. Ale nas interesuje to, co 
pan ma w środku siebie. To nas nie-
pokoi, ponieważ mamy powody, aby 
podejrzewać, że w pana wnętrzu kłę-
bią się niebezpieczne dla otoczenia 
myśli. Bardzo ciemne myśli, niebez-
pieczne także dla pana. Dlatego pro-
szę, dla pana dobra, udać się spokojnie 
z policjantem do miejsca kuracji.  Zo-
baczy pan, będzie panu tam dobrze, 
zregeneruje pan siły i odzyska pogo-
dę ducha. (do Policjanta, półgłosem) 
Proszę odprowadzić podejrzanego.
[...]

Zza kulis wyskakują Subverters.
SUBVERTER I  Not so fast.
SUBVERTER II  Ręce do góry. I 
żadnych sztuczek.
POLICEMAN  Przeklęci wywro-
towcy.
SUBVERTER II Zamknij się, cop.
Mrs. BROWN To ja już lepiej pój-
dę... Chyba nie będę już panom po-
trzebna. Mąż wraca niedługo z pracy, 
musze przygotować coś do jedzenia.
SUBVERTER I  Nie ruszać się!
POLICEMAN  Ta kobieta nie ma 
nic wspólnego ze sprawą. Znalazła się 
tu zupełnie przypadkowo. Nie musicie 
brać na zakładników kobiet i dzieci, 
macie nas.
Mrs. BROWN  Nie mieszam się do 
polityki.
SUBVERTER I  Dzieci?
VOLKOVSKY  Tu nie ma żadnych 
dzieci.
SUBVERTER I  Jesteś pewien?
VOLKOVSKY  Przysięgam. On 
jest tylko policjantem, mówi, co mu 
nakładli do głowy.

AGENT (do Volkovsky’ego) Teraz 
już pan się nie boi głosić jawnie swoich 
antyrządowych poglądów, co?
Mrs. BROWN  Ja nie mam dzieci.
SUBVERTER II Nikt nie wyjdzie 
stąd przed nami, więc dla wszystkich 
będzie lepiej, jeśli zamiast tracić czas 
na zbędne rozmowy, załatwimy szyb-
ko swoją sprawę i znikniemy.
AGENT  Czy moglibyśmy przynaj-
mniej milczeć na siedząco? Byłoby 
wygodniej.
SUBVERTER I  Siadać! I żadnych 
sztuczek.
AGENT A ręce? Ja nie jestem uzbro-
jony, a policjant ma tylko pałkę.
[...]
Subverter II pokazuje niedbale, że mo-
gą opuścić ręce. Podchodzi do Vol-
kovsky’ego.
SUBVERTER II   Mister  Volkov-
sky?
VOLKOVSKY  O mój Boże...
AGENT  Już go sprawdziliśmy, to 
jest Volkovsky. 
SUBVERTER II  Gustav Volkov-
sky? Pan pójdzie z nami.
VOLKOVSKY Dokąd i po co? Też 
jesteście civil servants?
SUBVERTER II Jesteśmy z Down 
With The Agency movement. Przy-
chodzimy wyrwać pana z łap Agen-
cji.
AGENT  Nie mogę uwierzyć, że 
państwo trudzili się dla pana Volkov-
sky’ego. On jest niebezpieczny, ale 
nie wydaje mi się, żeby pasował do 
waszego ruchu. Na to jest zbyt miękki. 
On jest niebezpieczny inaczej.
Mrs. BROWN  A wydawał się ta-
kim miłym człowiekiem...
Subverter I chce powiedzieć swoje 
„Shut up!”, ale uprzedza go Agent:
AGENT  Tak, wiem, mamy się za-
mknąć.
SUBVERTER II   My wcale nie 
chcemy wciągać pana Volkovsky’ego 
do naszego ruchu.
AGENT To po co on wam? Co za-
mierzacie z nim zrobić?
SUBVERTER II  Zastrzelimy go.
AGENT  O! To jakby wyjaśnia nie-
co sprawę.
VOLKOVSKY Wolno mi zapytać, 
dlaczego?
SUBVERTER II    Pan jest niebez-
piecznie niezadowolony, mister Vol-
kovsky.
VOLKOVSKY Odnoszę wrażenie, 
że państwo też jesteście ludźmi nieza-
dowolonymi. Na przykład z reprezen-

towanej tu przez pana Agenta Agencji, 
a chyba również z władzy, którą uosa-
bia tu policjant. Zresztą generalnie nie 
wyglądacie w moich oczach na ludzi 
zadowolonych.
SUBVERTER II   Ma pan rację. 
Jednak nasze niezadowolenie, w prze-
ciwieństwie do pańskiego niezadowo-
lenia, jest niezadowoleniem konstruk-
tywnym.  Naszym celem jest przejęcie 
władzy i reforma państwowych struk-
tur.
SUBVERTER I  A wtedy wszyscy 
będą zadowoleni.
SUBVERTER II  Mój partner ma 
rację. Naszym celem jest powszech-
ne zadowolenie. Jaki sens miałoby 
tworzenie przez nas nowego rządu, 
jeśli ludzie byliby z niego niezadowo-
leni tak samo, jak ze starego? Musimy 
więc z góry wykluczyć jakiekolwiek 
przejawy niezadowolenia.
POLICEMAN   Ja tam jestem za-
dowolony. Pracę mam nielekką, ale 
nie narzekam.
Mrs. BROWN  Ja też jestem zado-
wolona, wystarczy mi to, co mam.
VOLKOVSKY  Jest przecież bar-
dzo prawdopodobne, że ja także był-
bym zadowolony z tej zmiany...
POLICEMAN Bzdura. Najlepszym 
dowodem jest to, że on podważa auto-
rytet policji, a przecież żadna władza 
nie obejdzie się bez policji.
AGENT  Ciekawe, jaki macie po-
mysł na to, żeby było jeszcze lepiej. 
(podnosi się) Każdemu wiadomo, i 
cała historia ludzkości to dowiodła, że 
żyjemy w najlepszym z ustrojów... 
Stoimy na straży obywatelskich wol-
ności i naszych tradycyjnych wartości.
(siada) W każdym razie nikomu nie 
udało się dotąd wymyślić nic lepsze-
go.
SUBVERTER II My nie zamierza-
my zmieniać ustroju, dążymy jedynie 
do obalenia rządu, żeby zastąpić go 
lepszym. Mamy bardzo dobry pro-
gram poprawy sytuacji społecznej, 
w którym kładziemy nacisk na edu-
kację przedszkolną i poprawę warun-
ków życia senior citizens.
VOLKOVSKY  Jeśli dobrze rozu-
miem, waszym celem jest to, żeby by-
ło tak samo, tylko lepiej. No cóż, wciąż 
stwarza to możliwość mojego wielkie-
go zadowolenia z planowanej przez 
was zmiany i tym samym przekreśla 
konieczność zastrzelenia mnie. Po-
zwólcie mi być zadowolonym, po-
zwólcie mi spróbować! Już czuję, że 

nastrój mi się poprawia od samego 
słuchania was.
SUBVERTER II  Mister Volkov-
sky, pana niezadowolenie wydaje nam 
się zbyt głębokie, nie możemy take
a chance. Czy można na przykład 
przypuszczać, że będzie pan kiedy-
kolwiek zadowolony ze swojej pozy-
cji społecznej i ze swoich zarobków?
VOLKOVSKY  Gram na loterii...
SUBVERTER II Pan wybaczy, ale 
pewniejsze i bezpieczniejsze dla nas 
będzie wyeliminowanie pana.
AGENT   Czy nie byłoby dla was 
prościej pozostawić go po prostu w 
naszych rękach, pozwolić nam go za-
brać do nas, zamiast wysilać się na tę 
ryzykowną bądź co bądź akcję?
SUBVERTER II  A jeśli powiodła-
by się wam jego resocjalizacja? Stałby 
się wtedy waszym człowiekiem.
AGENT Prawdę mówiąc, szansa re-
socjalizacji mister Volkovsky’ego jest 
naszym zdaniem bardzo niewielka,
prawie zerowa. Najpewniej musieli-
byśmy odizolować go od społeczeń-
stwa na stałe.
VOLKOVSKY  Mrs. Brown, teraz 
pani widzi, jak pani została okłamana, 
zmanipulowana. Sanatorium, jacuzzi, 
powrót do społeczeństwa i radość ży-
cia... Przeklęci łgarze!
Mrs. BROWN  Może i tak. Ale mu-
szę wierzyć, że nasz rząd wie, co robi.
Człowiek musi wierzyć, że jego rząd 
myśli za niego, bo jakby w to nie wie-
rzył to... to nic by mu nie pozostało.
SUBVERTER II (do Agenta) Gdy-
by został odizolowany przez was, i
może w końcu wyeliminowany, a 
wieść o tym przedostałaby się do spo-
łeczeństwa, musielibyśmy uznać go 
za naszego sprzymierzeńca i mógłby 
w przyszłości, kiedy przejmiemy rzą-
dy, stać się naszym bohaterem. A on 
się nie nadaje na naszego bohatera. 
Co byłoby, gdyby w przyszłości ktoś, 
jakiś robiący karierę historyk, wziął się 
za napisanie jego biografii i odkrył, że
głównym hasłem przedstawianego 
przez niego bohatera było hasło „Do 
diabła z tym wszystkim”?
[...]

zdjęcia Tomasz Przystupa

  Inspiracją do napisania „Podejrzane-
go” (The Suspect) były telewizyjne ko-
mentarze dotyczące protestów Occupy 
movement, zwłaszcza protestu namio-
towego w Vancouver.

Kto widział przedstawienie, ten wie - kto nie widział, powinien się domyślać, że Volkovsky źle skończy.


